NEMOC:
ŠPATNÝ OSUD?
Z mé malátnosti
mě brutálně vytrhla
děsivá scéna
„Když jsem praktikoval východní náboženství,
během jedné cesty po severní Indii jsme strávili noc na
břehu jedné řeky a čekali na převozníka, který nás měl
ráno přepravit na druhou stranu. Ještě před úsvitem
nás probudily náboženské zpěvy, vycházející z okolních
domků. A najednou mě z mé malátnosti brutálně
vytrhla děsivá scéna. Ze tmy vystoupil průvod stínů
a kýval zvonky ze strany na stranu. Lidské siluety se
jedny druhých držely za ramena a zlomeným hlasem
vykřikovaly slova, kterým jsem samozřejmě nerozuměl.
A najednou, jak se dotyčné osoby vzdalovaly, jsem
pochopil, že jsou to nemocní leprou, kteří cinkají
rolničkami, aby na sebe upozornili a vyprosili si
almužnu. Zatímco jsem zmateně pozoroval to
ohromující divadlo, slyšel jsem, jak mi guru říká: ‚Jdi dál,
nech je, aby šli cestou své karmy.‘

Políbení
malomocného
Jaké bylo mé dojetí, když jsem se později dozvěděl,
že přesně takovéto setkání přivedlo Františka z Assisi,
aby odhodlaně nastoupil na cestu obrácení. Také on
narazil na malomocného a nejprve se od něj
znechuceně odvrátil. Pak ho ale Duch upozornil, že
i Ježíš Kristus přijal za své celé lidstvo, jakkoli bylo
znetvořené, a tak se vzchopil, překonal svůj odpor
a políbil jej. Políbení malomocného se pro něj stalo
objevením Ježíše v tom nejchudším, nejubožejším,
nejosamělejším člověku a změnilo celý jeho život.
Nastoupil na svou neskutečnou pouť tím, že se stal
pokorným služebníkem. Hledal tyto lidi, jako ostatní
hledají mocné a vznešené, sloužil jim, jako ostatní
slouží mistrům a pánům, protože v nich našel jediný
poklad a poznal jediného Pána, svého milovaného Pána
Ježíše.“
Zpracováno podle knihy: Joseph‐Marie Verlinde, Z ašramu do
kláštera, KNA, 2012. Redakčně upraveno.

Jacques Verlinde (nar. 1947, řeholním jménem Joseph‐Marie)
je kněz a vysokoškolský pedagog. Původním povoláním
nukleární chemik, v mládí strávil několik let v indickém
ašramu, kde se intenzivně věnoval východní meditaci a askezi.
Po nečekané konverzi ke Kristu se vrátil do Evropy. V roce
1983 přijal kněžské svěcení, poté získal doktorát z filosofie
a nyní přednáší na katolické univerzitě v Lyonu.
Více k tématu na: www.pastorace.cz

